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Tàu cộng giật dây dân Khmer gây hấn với Việt Nam 
về vấn đề biên giới Việt- Miên 

 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cn-stirs-up-vn-campu-border-dispu-
07232015062851.html 
  
Ngày 23/07/2015 tôi có nghe tin đài RFA loan tin rằng đảng phái và dân Khmer đã 
vượt qua biên giới Việt Nam để đòi cấm mốc lại vùng biên giới và đã dùng vũ lực 
đánh người và đã làm 7 người Việt Nam bị thương. 
Ngày 24/7 qua, các đảng phái Khmer lại qui động thêm 2000 người nữa để qua gây 
hấn vùng biên giới Việt Nam. Như vậy là không thể chấp nhận được, việc này nên 
đem ra toà án quốc tế để xét xử và để cắm móc lại theo bản đồ mà thế giới đã xác 
nhận. 
Đồng thời Việt Nam chúng ta củng phải đem bản đồ Việt Nam của Pháp đã ký kết 
với vua nhà Minh năm 1886 để đòi Tàu cộng phải cắm mốc lại biên giới Việt – Trung 
từ Ải Nam Quan tới Mủi Cà Mau là của Việt Nam mà thế giới đã xác nhận trên luật 
pháp. Vậy thì Tàu cộng phải trả lại Bản Giốc của Việt Nam và phải tôn trọng theo 
luật pháp Quốc tế là không có một nước nào được ỷ mạnh hiếp yếu qua xâm lăng 
những nước tiểu quốc láng giềng. 
Như vậy càng hay cho Việt Nam chúng ta nên đòi khiếu nại luôn 2 đảo Hoàng-Sa và 
Trường-Sa của Việt Nam đã bị Trung cộng xâm chiếm bất hợp pháp bằng vũ lực. 
Chúng ta nên biết từ thế kỷ 20 đến 21 đều có toà án Quốc tế để xét xử về luật biển, 
luật hàng không, luật các nước trên thế giới để sống chung hoà bình và giúp đở xoá 
đói giảm nghèo để giúp đở dân nghèo đở đói khổ. 
  
Tôi xin nhắc lại các đảng phái và dân Khmer và thế giới biết rằng: nếu không có 
quân đội Việt Nam đánh đuổi bọn Khmer đỏ Pol-Pot trong năm 1978 thì dân Khmer 
đã bị bọn Pol-Pot diệt chủng hết rồi ! còn sống sót đâu mà để bây giờ nghe bọn 
Trung cộng để gây hấn với quốc gia Việt Nam. Quả nhiên tên Pol-Pot đã được 
Trung cộng hứa hẹn sẻ cho lên làm thủ tướng Khmer nếu hắn "làm cỏ sạch" diệt 
chủng dân Khmer. 
 
Tại Lyon (Pháp quốc) đã có cuộc triển lãm (hình ảnh, chiếu phim kể chuyện này, 
v.v…) về những tội ác giết người và diệt chủng dã man này của Pol-Pot thấy mà 
rùng rợn: bọn quân Pol-Pot như đồ dã thú, bọn chúng nắm 2 chân con nít 1-2 tuổi 
đập vô thân cây cho chết và bị vở óc ! và mổ bụng trẻ con lấy gan ăn ! 
Vậy tôi xin hỏi người Khmer các người được gì với Tàu cộng ! 
Vậy thì Lịch sử đã chứng minh Việt Nam là ân nhân, là vị cứu tinh dân Khmer. Thế 
mà bây giờ đảng tên Sam Rainsy mà ai củng biết đã công khai theo Tàu cộng, nghe 
theo Trung cộng đầy hứa hẹn của hắn để xúi dục dân Khmer gây hấn bất hợp pháp 
với Việt Nam về vấn đề biên giới mà đã được Quốc tế xác nhận, biên giới mà cả hai 
bên Việt - Miên đã phân định theo hiệp định 1985 và Norodom Sihanouk đã bảo lưu 
tại Liên Hiệp Quốc. 
  
Đây là mưu lược thấp hèn của Tàu cộng xúi đảng tên Sam Rainsy chống phá Việt 
Nam chúng ta vì bọn chúng thấy Việt Nam bây giờ quay lại với dân với nước và thế 
giới tự do Âu Mỹ mới sống còn. Chứ theo Tàu cộng như tên Sam Rainsy thì xuống 
hố cả nút ! Vì đã có tiên tri và đang thực hiện, sau này Tàu chết 9 còn 1 ! 
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Tâm lý Tàu cộng là gì ? là ăn làm vua, thua làm giặc ! Bởi vậy Tàu cộng hiện đang bị 
tứ bề thọ địch, thua cả Việt Nam về chính trị, bị thế giới khinh bỉ Tàu cộng là đại 
cường quốc gì mà đi xâm lăng các nước tiểu quốc. Vì vậy mà Tàu cộng xúi bọn 
đảng phái Khmer Sam Rainsy gây hấn bất hợp pháp với Việt Nam về vụ biên giới 
!?? 
Chẳng đã có câu tiên-tri: " Thoả lòng biển cạn nước quay đầu về với dân ". Nghĩa 
là biển Tàu cộng đã cạn nên nhà nước (cộng sản) Việt Nam bắt đầu quay đầu lại với 
dân và Thế-giới tự-do dân-chủ. 
  
Chứng khoán Tàu cộng bị mất giá rất nhiều vì các nhà tư bản Tàu cộng đã chạy 
làng vì sợ Tàu cộng đánh tư sản ngoại bản lần nữa, nên họ đã bán đổ bán tháo 
chạy trước và đem tiền ra nước ngoài để đầu tư như tại Pháp quốc. 
  
Tên phản quốc Phùng Quang Thanh, củng có thể hắn ở lại nước Pháp (?) với tên 
khác và tiền tham nhủng của dân Việt Nam mà hắn đem ra ngoài để tránh không bị 
nhân dân Việt Nam xử tội bán nước cho Tàu ! 
  
Thiền Sĩ Huyền Diệu Sanh 
Pháp Quốc, 26/07/2015 
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